
Det ar ingen tvivel om att det var den jagande och hetsande

tidsalderns andedrakt som tog musten ur den dadkraftige unge

foretagsledaren Carl Uno Nilsson liksom fallet var med Bengt

Berggren. Det var viljan att hinna med sa mycket som mojligt, var

och en pa sitt arbetsfalt som hade tagit de bada mannen i be-

sittning.

Det var en gammal fornamlig firma som Carl Uno sattes i spetsen

for, nar fadern Carl Philip Nilsson, gick bort. Grunden var

solid och barande och lampade sig utmarkt for utbyggnad. Carl

Uno var ej sen att tillvarataga de upplagda chanserna. En god

teknisk utbildning i forening med framatanda och energi och inte
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minst hans stora fb'rmaga att knyta personliga kontakter gjorde

att firman snabbt utvecklades pa alia de omraden som var aktuella

och som blev det annu mer for varje dag och ar som gick. Cani

Trading Co var ett av de storre till firman knutna nya foretagen.

Och sa hande det aterigen att en Knutssyster, vardig detta namn

i dess adlaste mening, med sammanbitna lappar och hogburet huvud

- den unga makan - tradde fram och tog sitt ansvar och sin

position bade i det ena som i det andra avseendet.

Carl Uno, unge van och Broder dig blev ej givet

skada Dina framtidsdrommars mal

Du hade bade kraft och mod att mota livet

och Din vilja var en kedja utav hardat stal

Men anda brots mitt i dess flykt den spanda vingen

och motordanets hogfrekventa sang brots hastigt av

och vi, vi sta dar sporjande infor de stela tingen

som forskansat sig kring en for tidigt, langt for tidigt oppnad gra

Det ar ej latt for oss att lata sorgens mantel falla

och knyta gladjens blomster in i minnets krans

men kan handa,som Carl Uno skall det en gang ga oss alia

att vart sista vilostalle skimrar ljusare an nagon annanstans.


